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Vibrante, o neon 
promete iluminar o verão

PAPAI NOEL ME CHAMOU PARA UMA CONVERSA
Esta época que antecede o Natal é muito linda. Tirando a 

correria habitual do período, é um momento de reflexão, de 
valorização da família, de estar perto de quem amamos, de 
encantar as crianças com toda magia que cerca a data. Mas, é 
claro, é tempo de caça aos presentes, de pensar e repensar o 
orçamento, de calcular, de fazer listas de mimos, de organizar 
a ceia e assim por diante. Em Vera Cruz, a Praça José Bonifácio, 
onde acontece o Natal da FelizCidade, está convidativa. Linda, 
decorada e com um Papai Noel diferente. Desconfio até que 
seja o verdadeiro Papai Noel, vindo do Polo do Norte, e não 
os ajudantes que se multiplicam neste período para auxiliar 
o Bom Velhinho. Se ainda não foi até a casa dele na Praça, vá 
lá e confirme. Vale a pena.

Pois bem. Como toda mãe encantada com o Natal, com a 
decoração, com as luzes piscantes, e até com a Caixa d’Água 
que está lindíssima, fui levar a minha filha na Praça, para con-
versar com o Papai Noel. Eis que, chegando lá, ela foi abraçar 
o personagem, sentou no colo e começou a conversa. Em 
seguida, ele olha para mim e diz: “senta aqui mamãe, vamos 
conversar”. Comportada que sou (não quero arriscar ficar sem 
presente), sentei no chão, ao lado dele. E o papo de sempre 
começou. “Me conte o que a Amanda tem feito, se ela tem se 
comportado, como ela é...” Depois do relatório da mamãe 
aqui, a surpresa: “gostaria de fazer esta pergunta a ela, mas 
como ela é muito pequena, farei a você, para reflexão: o que 
ela diria se eu perguntasse o que a mamãe deve mudar, o 
que a mamãe faz que não lhe agrada e o que poderia fazer 
diferente? Será o tempo disponível para brincadeiras? Será a 
paciência ou a falta dela? Você já parou para pensar nisso?”, 
questionou o Bom Velhinho. E continuou: “Tenho reparado 
muitos pais vindo aqui fazer fotos neste cenário lindo, preo-
cupados com os presentes, mas que mal tocam ou olham nos 
olhos dos seus filhos, apressados. Preocupados em julgar e 
avaliar as crianças, sempre apontando o que elas poderiam 
melhorar e não fazendo uma autoavaliação, do que os pais 
poderiam fazer diferente, fazer melhor. Nunca esqueça, 
mamãe, que o mais importante é o que as crianças trazem 
no coração; e elas são o espelho de seus pais. Se recebem 
carinho, devolvem carinho.”

Naquele momento, pega de surpresa, eu não soube o 
que responder. Mas sabia que aquelas palavras faziam todo 
o sentido. Sim, porque estamos tão preocupados em medir o 
comportamento e a atitude das crianças, para se comportem, 
sejam educadas, obedientes, e não olhamos para as nossas. 
Fazer esta autocrítica, como pais, exige uma humildade 
tremenda, porque achamos que sempre estamos dando o 
nosso melhor e fazendo tudo que está ao nosso alcance. 
Compensando com presentes, enquanto um abraço, um ca-
rinho, um toque, uma tarde brincando na pracinha é muito 
mais importante. É para sempre, memória guardada no co-
ração. Precisamos ir além. Menos presente e mais presença, 
é a lição que levo do dia em que Papai Noel me chamou para 
uma conversa.

Ultimamente estamos ven-
do que muitas das tendências 
dos anos 80 estão voltando 
com força máxima em 2018. 
E com o neon não poderia ser 
diferente. Ele marcou muito 
a década, juntamente com a 
moda fi tness fl uorescente e, 
desde então, de tempos 
em tempos, ressurge 
como tendência. Um 
exemplo disso foi em 
2009, quando tive-
mos um grande 
retorno destes 
tons vibrantes 
e, agora, quase 
10 anos depois, 
ele se reinven-
tou e apareceu 
nos maiores 
desf i les  de 
moda mun-
do afora.

As fashio-
nistas e as ce-
lebridades estão 
investindo pesado nestes 
tons. Se depender das 
passarelas e dos looks 
que as famosas estão 
usando, o verão deve 
ser marcado pelo 
neon. Rosa, amare-
lo, verde e laran-
ja - bem no estilo 
marca-texto - es-
tão sendo vistos 
até mesmo em 
produções mais 
sofi sticas, como 
vestidos de festa e blazers. 
Mas como incluir de modo 
casual esta tendência em nossa 
vida? Verdade seja dita, não é 
uma tarefa muito fácil. Os tons 
são bem chamativos e talvez 
não agradem muito quem 
prefere um visual mais básico.

Para as que gostaram da 
tendência e querem investir, 
vale apostar em um visual 
todo monocromático. Vesti-
dos e macacões são uma boa 
pedida nestes casos. Arremate 
o look com acessórios básicos, 

com bolsas e sapatos de 
cores neutras. Mas para 
as mulheres que cur-
tem algo mais discre-
to, o neon, por incrível 

que pareça, pode ser 
uma boa pedida 

também. Então 
que tal tentar 
as cores em 
apenas uma 
peça de rou-
pa? T-shirt, 
sa ia ,  short , 
s a í d a  d e 
praia, bíqui-
nis... são vá-
rias opções 
para ousar 

um pouquinho 
na hora de montar a 
produção. Mas se 
ainda não estiver 
convencida, pode 
apostar no neon 
nos acessórios, 
como em brin-
cos, pulseiras ou 
colares, que dão 

um ponto de luz 
nos visuais mais bási-

cos. Outra dica interessante é 
apostar nos sapatos neon, que 
podem funcionar da mesma 
maneira que os acessórios, 
dando um ponto de luz em 
looks monocromáticos. Uma 
boa ideia é investir nas pe-
ças em cores neutras, como 
preto ou branco, e fi nalizar a 
produção com o sapato mais 
chamativo. 
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